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Plats och tid Kommunhuset, Lokal Strået, Svalöv, kl 13.00-16.25 
Ajournering 14.20-14.40 
 

Beslutande Marie Irbladh (C), §§ 109-116, 118-126 
Sven-Åke Nilsson (C), tjg ersättare för Marie Irbladh § 117 
Andrej Nilsson (SD), tjg ersättare för Teddy Nilsson (SD) 
Annie Karlsson (S), vice ordförande 
Stefan Pettersson (M), ordförande 
Mats Hannander (SD) 
Åke Jonsson (KD) 
Niklas Bohn (S), §§ 109-115, 117-126 
Hans-Inge Svensson (S), tjg ersättare för Niklas Bohn § 116 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

Sven-Åke Nilsson (C) §§ 109-116, 118-126 
Agneta Sörensson (M) 
Leif Mårtensson (L) 
Hans-Inge Svensson (S) §§ 109-115, 117-126 

Insynsplats Marika Jardert (V) 
Ann-Sofie Albrekt (MP) 
Christopher Ripa (FI) 

Övriga deltagare Mats Dahlberg, samhällsbyggnadschef 
Elin Persson, plan- och exploateringschef 
Helena Heintz, nämndsekreterare 
Robert Ahlquist, lokaltstrateg 
Diana Sohrabi Nejad, student inom mark- och exploatering §§ 109-113 
Josefina Erlandsson, planstrateg och skolskjutssamordnare §§ 114-115 
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Utses att justera Marie Irbladh 

Justeringens tid 
och plats Kommunledningskontoret, 2019-08-28, kl 15.00 
Justerade 
paragrafer §§ 109 – 126  

Sekreterare   
 Helena Heintz  

Ordförande  
 

 Stefan Pettersson (M)  

Justerare  
 

 Marie Irbladh (C)   

 
ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-08-22 

Anslaget under tiden  

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontoret 

Underskrift   

 
Helena Heintz  
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Dnr - 

§ 110 Ekonomisk uppföljning per maj 2019 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

1. Redovisningen godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunförvaltningen har sammanställt ekonomisk uppföljning per maj 2019 för 
samhällsbyggnadsnämndens verksamheter.  

Beslutsunderlag 
Ekonomisk uppföljning per maj 2019 för samhällsbyggnadsnämnden 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Stefan Pettersson (M): Redovisningen godkänns.  

Beslutsgång 
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
detta.  
 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MSDG, EMTO) 



 

Samhällsbyggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
5(21) 

Sammanträdesdatum 
2019-08-22 

  
  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     
 

Dnr - 

§ 111 Information, Ekonomi och administration 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 
a) Ekonomisk uppföljning för Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA) – 
månadsrapport juni 2019 (Dnr 10-2019) 

b) Återrapportering Synpunkten – kvartal 2 (Dnr SBN 147-2019) 
Tolv synpunkter har inkommit under perioden.  

 
Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr SBN 217-2019 

§ 112 Förordnande av parkeringsvakter 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

1. Följande parkeringsvakter förordnas, under förutsättning av positivt 
beslut i kommunfullmäktige avseende införande av 
parkeringsövervakning, att utföra parkeringsövervakning inom 
kommunen:  
 
Patrik Nilsson – 8931 
Behailu Tefera – 7332 
Markus Sedera – 7411  

Sammanfattning av ärendet 
Parkeringsövervakning återupptas inom kommunen och nya parkeringsvakter 
behöver förordnas.    

Beslutsunderlag 
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2019-07-19 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Stefan Pettersson (M): Följande parkeringsvakter förordnas, under förutsättning 
av positivt beslut i kommunfullmäktige avseende införande av 
parkeringsövervakning, att utföra parkeringsövervakning inom kommunen:  
Patrik Nilsson – 8931 
Behailu Tefera – 7332 
Markus Sedera – 7411 

Beslutsgång 
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
detta.  

 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MSDG, MSWN) 
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Dnr SBN 325-2019 

§ 113 Jordvärmeslingor på kommunal mark 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

1. Förvaltningen ges i uppdrag att ändra samtliga befintliga 
nyttjanderättsavtal gällande nedläggning av jordvärmesslingor på 
kommunal mark till servitutsavtal.  

2. Förvaltningen ges i uppdrag att se över gällande policy "Rutiner för 
beviljande av nedläggning av brineslingor på kommunal mark". 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2003-12-16 § 201, om en policy för 
nedläggning av privata jordvärmeledningar i kommunal mark. Policyn innebar 
bland annat att nyttjanderättsavtal ska upprättas vid nedläggning av 
jordvärmeledningar vilket innebär att avtalen skrivs mellan Svalövs kommun 
och privatpersoner.  

Då syftet med att anlägga privata jordvärmeslingor i kommunal parkmark är att 
de ska förse närliggande fastighet med värme är det mer lämpligt om 
ledningarna kan kopplas till fastigheten (genom servitut) och inte till 
privatpersonen (genom nyttjanderätt) som äger fastigheten.  
Problem uppstår då fastigheterna sedan sålts vidare utan att 
nyttjanderättsavtalen skrivits över på de nya ägarna. De nya fastighetsägarna 
tenderar att fortsätta nyttja avtalen trots att avtalen egentligen endast gäller 
mellan de gamla fastighetsägarna och kommunen. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2019-08-08 
Beslut i samhällsbyggnadsnämnden 2003-12-16, § 201 (inkl policy) 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Stefan Pettersson (M): 1) Förvaltningen ges i uppdrag att ändra samtliga 
befintliga nyttjanderättsavtal gällande nedläggning av jordvärmesslingor på 
kommunal mark till servitutsavtal. 2) Förvaltningen ges i uppdrag att se över 
gällande policy "Rutiner för beviljande av nedläggning av brineslingor på 
kommunal mark". 

Beslutsgång 
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
dessa.  

 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MSDG, ELPN) 
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Dnr SBN 363-2016 

§ 114 Tillämpningsbestämmelse avseende skolskjuts vid 
val av annan skola 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

1. Svalövs kommun har enligt gällande skolskjutsregelverk rätt att tilldela 
en elev den skolskjutslösning som kommunen bedömer mest lämplig - 
även i det fall en elev har valt en annan skola än sin närskola. 

Sammanfattning av ärendet 
Svalövs kommun antog ett nytt regelverk för skolskjuts, som började gälla 
2019-07-01. Det finns nu behov av tolkning av regelverket vad gäller rätten att 
tilldela en elev den skolskjutslösning som kommunen bedömer mest lämplig - 
även i det fall en elev har valt en annan skola än sin närskola. 
Förvaltningen redogör närmare för situationen i sin förslagsskrivelse, daterad 
2019-08-08.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2019-08-08 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Stefan Pettersson (M): Svalövs kommun har enligt gällande skolskjutsregelverk 
rätt att tilldela en elev den skolskjutslösning som kommunen bedömer mest 
lämplig - även i det fall en elev har valt en annan skola än sin närskola. 

Beslutsgång 
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
detta.  

 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MSDG, JAEN) 
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Dnr SBN 218-2019 

§ 115 Avtal Skånetrafiken gällande ny skolskortslösning 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

1. Föreslaget Avtal Skola med Skånetrafiken godkänns. 
2. Samhällsbyggnadschef Mats Dahlberg bemyndigas underteckna 

avtalet.  

Sammanfattning av ärendet 
Skånetrafiken introducerar en ny kortlösning inför stundande läsår för 
grundskolan samt gymnasiet. De största förändringarna detta avtal medför är 
ett enhetligt pris per kort samt att Skånetrafiken kommer hantera 
personuppgifter om eleven. Beloppen är fastlagda utifrån resestatistik i Svalövs 
kommun under tidigare år och utgörs av varje kommuns genomsnittliga kostnad 
per elev med skolkort. Förvaltningen har gjort beräkningar och finner att den 
nya lösningen inte kommer påverka kostnaderna i någon större utsträckning i 
det fall kommunens framtida resandemönster motsvarar tidigare mönster. 
Svalövs kommun tog dock i februari 2019 beslut på att inom en treårsperiod 
minska antalet kort för grundskoleelever som valt skola utanför kommunen. 
Därmed räknar förvaltningen med att resandemönstret kommer se helt 
annorlunda ut inom ett par år.  

Förvaltningen har förhandlat fram ett ettårigt avtal med kort uppsägningstid för 
att utforska andra alternativ inför kommande läsår. Förvaltningen gör 
bedömningen att kostnaderna under avtalstiden läsåret 19/20 kommer 
motsvara förra läsårets kostnader. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2019-08-08 
Förslag till Avtal Skola inkl bilagor 
Förslagsskrivelse till kollektivtrafiknämnden i Region Skåne, daterat 2019-03-07 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Stefan Pettersson (M): 1) Föreslaget Avtal Skola med Skånetrafiken godkänns. 
2) Samhällsbyggnadschef Mats Dahlberg bemyndigas underteckna avtalet. 

Beslutsgång 
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
dessa.  
 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MSDG, JAEN) 



 

Samhällsbyggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
10(21) 

Sammanträdesdatum 
2019-08-22 

  
  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     
 

Dnr SBN 71-2019 

§ 116 Upphandling belysning – beslut om tilldelning 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

1. Avtal tecknas med anbudsgivare 4.  
2. Samhällsbyggnadschef Mats Dahlberg bemyndigas att underteckna 

tilldelningsmeddelande samt övriga handlingar som berör ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 
Upphandling har utförts av ny belysningsentreprenad med avtalsstart 2020-01-
01. Fyra anbud har inkommit och samtliga anbud har kvalificerat sig för att gå 
vidare till utvärderingen. Förvaltningens förslag är att avtal tecknas med den 
anbudsgivare som har mest fördelaktigt anbud vilket är anbudsgivare 4. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2019-08-09 
Anbudsutvärdering 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Stefan Pettersson (M): 1) Avtal tecknas med anbudsgivare 4.  
2) Samhällsbyggnadschef Mats Dahlberg bemyndigas att underteckna 
tilldelningsmeddelande samt övriga handlingar som berör ärendet. 

Beslutsgång 
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
dessa.  

Jäv 
Niklas Bohn (S) deltar inte i handläggning eller beslut på grund av jäv.  
 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MSDG, MSWN) 
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Dnr SBN 72-2019 

§ 117 Upphandling vinterunderhåll – beslut om 
tilldelning  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

1. Avtal tecknas med anbudsgivare 3 avseende vinterunderhåll i Kågeröd 
och anbudsgivare 1 avseende vinterunderhåll i Billeberga, Svalöv och 
Teckomatorp.  

2. Samhällsbyggnadschef Mats Dahlberg bemyndigas att underteckna 
tilldelningsmeddelande samt övriga handlingar som berör ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 
Upphandling har utförts av ny vinterunderhållsentreprenad med avtalsstart 
2019-11-01. Tre anbud har inkommit och samtliga anbud har kvalificerat sig för 
att gå vidare till utvärderingen. Två av tre anbudsgivare har inkommit med 
kompletta uppgifter samt har godkänd ekonomi och goda referenser efter 
kontroll. Ett anbud har inte inkommit med komplett anbud. Förvaltningens 
förslag är att avtal tecknas med de anbudsgivare som har mest fördelaktigt 
anbud per tätort. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2019-08-09 
Anbudsutvärdering 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Stefan Pettersson (M): 1) Avtal tecknas med anbudsgivare 3 avseende 
vinterunderhåll i Kågeröd och anbudsgivare 1 avseende vinterunderhåll i 
Billeberga, Svalöv och Teckomatorp. 2) Samhällsbyggnadschef Mats Dahlberg 
bemyndigas att underteckna tilldelningsmeddelande samt övriga handlingar 
som berör ärendet. 

Beslutsgång 
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
dessa.  

Jäv 
Marie Irbladh (C) deltar inte i handläggning eller beslut på grund av jäv.  
 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MSDG, MSWN) 
 
 
 
__ 
Ajournering 14.20-14.40 
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Dnr SBN 173-2018 

§ 118 Detaljplan för del av Kågeröd 1:121 
”Kågerödslund”, Kågeröds samhälle 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

1. Granskningsutlåtande II godkännes. 

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunstyrelsen för 
beslut i kommunfullmäktige 
 

1. Förslag till detaljplan för del av Kågeröd 1:121 ”Kågerödslund”, 
Kågeröds samhälle antas. 

Sammanfattning av ärendet 
I gällande detaljplan är användningen för aktuellt område PARK (allmän plats). 
En park är inte avsedd för bebyggelse förutom av de komplement som behövs 
för platsens skötsel och bruk. En allmän plats får inte heller mer än tillfälligtvis 
upplåtas för enskild verksamhet. 

Det primära syftet med planläggningen är att skapa planmässiga förutsättningar 
för återuppbyggnad av samlingslokal. Eftersom det finns en uteförskola i 
Kågerödslund, prövas även möjligheten att planlägga området för 
skolverksamhet.  
Planbestämmelsen om markens användning ändras från park till centrum, 
samlingslokal och/eller skola (förskola). De båda användningarna ska kunna 
kombineras alternativt etableras var för sig. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2019-07-08 
Planbeskrivning med genomförande- och konsekvensbeskrivning, daterad 
2019-06-03 
Plankarta, daterad 2019-07-30 
Samrådsredogörelse, 2019-01-28 
Granskningsutlåtande I, daterad 2019-03-21 
Granskningsutlåtande II, 2019-06-05 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Stefan Pettersson (M): Granskningsutlåtande II godkännes. 
Stefan Petterssons (M) förslag till kommunfullmäktige: Förslag till detaljplan för 
del av Kågeröd 1:121 ”Kågerödslund”, Kågeröds samhälle antas. 

Beslutsgång 
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
dessa.  
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Protokollet ska skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunförvaltningen (MSDG, ELPN, VSK) 
 
För övrig expediering se förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2019-08-08
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Dnr SBN 445-2018 

§ 119 Detaljplan för Värmö 6:6 i Billeberga, Svalövs 
kommun 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

1. Förslag till detaljplan för Värmö 6:6 i Billeberga, Svalövs kommun, ställs 
ut på samråd. 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-11-20, § 154, att ta fram förslag till 
detaljplan för fastigheten Värmö 6:6, öster om Billeberga.  
Den gällande detaljplanen från 2008 för fastigheten är begränsande i sitt 
innehåll trots att den är relativt ny. Genom en planändring så ska förslaget till 
detaljplan åstadkomma större flexibilitet och utöver dagens tillåtna enfamiljshus 
även tillåta par-, rad- och kedjehus. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2019-08-07 
Planhandlingar, upprättade 2019-08-19 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2018-11-20, § 154 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Stefan Pettersson (M): Förslag till detaljplan för Värmö 6:6 i Billeberga, Svalövs 
kommun, ställs ut på samråd. 

Beslutsgång 
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
detta.  

 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MSDG, ENPN) 
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Dnr SBN 170-2019 

§ 120 Planbesked avseende detaljplan för Röstånga 
2:140 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

1. Positivt planbesked lämnas för upprättande av planförslag för Röstånga 
2:140. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Villa Söderåsen har inkommit med en begäran om planbesked för Röstånga 
2:140. I gällande detaljplan, Röstånga 2:135 (Nationalparkentrén), är marken 
för fastigheten 2:140 avsedd för ändamålet handel med preciseringen 
vandrarhem. Sökande önskar bygga ut med en sal/aktivitetsrum, på ca 80 m2 
på baksidan av det befintliga huset och två mindre fristående byggnader på ca 
30 m2 vardera samt ändrad infart till fastigheten. I gällande detaljplan för 
fastigheten 2:140 är marken omkring befintlig byggnad reglerad med  
prickmark vilket hindrar att marken bebyggs. 
 
Sökande har inkommit med en begäran om planbesked. Syftet är att pröva 
möjligheten att utöka bebyggbar mark inom fastigheten 2:140 genom att ta bort 
del av befintlig prick mark inom fastigheten. Ansökan är i enlighet med gällande 
översiktsplan. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2019-08-05 
Karta, daterad 2019-07-22 
Sökandes planskiss, daterad 2019-04-18 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Stefan Pettersson (M): Positivt planbesked lämnas för upprättande av 
planförslag för Röstånga 2:140. 

Beslutsgång 
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
detta.  

 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MSDG, ENPN) 
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Dnr SBN 317-2019 

§ 121 Framtagande av detaljplan för Röstånga 3:81, 
Röstångahallen 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

1. Förvaltningen uppdras ta fram ett förslag till detaljplan för Röstånga 
3:81, Röstångahallen. 

Sammanfattning av ärendet 
Den tidigare ICA butiken, Röstångahallen och dess fastighet ligger i ett centralt 
läge i Röstånga och har på grund av dess läge till Kvarndammen stora 
möjligheter att skapa en attraktiv boendemiljö. I gällande detaljplan tillåts 
bostadsbebyggelse i två våningsplan. För att möta behovet av bostäder som 
finns i orten och bättre utnyttja marken föreslås möjliggöra för ett högre 
exploateringstal genom att öka våningsantalet. Förslaget till detaljplan ska 
möjliggöra för en utbyggnad av lägenheter och har som huvudsakligt syfte att 
tillåta fyravåningars bostadshus. Marken är i kommunal ägo och detaljplanen 
handläggs med standard planförfarande.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2019-08-07 
Karta, daterad 2019-07-22 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Stefan Pettersson (M): Förvaltningen uppdras ta fram ett förslag till detaljplan 
för Röstånga 3:81, Röstångahallen. 

Beslutsgång 
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
detta.  

 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MSDG, ELPN) 
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Dnr SBN 106-2019 

§ 122 Tilläggsavtal avseende markarbeten Röstånga IS 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

1. Redovisningen av delegationsbeslutet gällande undertecknande av 
tilläggsavtalet och informationen avseende ärendet noteras. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige fattade 2019-04-29, § 65, beslut att ”två mnkr skulle 
omfördelas från andra investeringsanslag inom samhällsbyggnadsnämndens 
ansvarsområde till objektet markarbeten Röstånga IS”.  
För att hantera en uppkommen situation kring mervärdesskatt har kommunen 
ingått ett tilläggsavtal med Röstånga IS och AKEA avseende entreprenaden för 
markarbetena. Då entreprenadarbetena redan var beställda har beslutet om  
tilläggsavtalet tagits som ett brådskande ordförandebeslut.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2019-08-06 
Entreprenadkontrakt 
Tilläggsavtal 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Stefan Pettersson (M): Redovisningen av delegationsbeslutet gällande 
undertecknande av tilläggsavtalet och informationen avseende ärendet noteras. 

Beslutsgång 
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
detta.  

 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MSDG, RTAT) 
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Dnr - 

§ 123 Information, Översikts- och detaljplanering, 
fastigheter och mark 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 
a) Kågerödslund lokalprogram 
b) Status återuppbyggnad Kågerödslund 

c) Eventuellt förvärv av fastigheten Södra Svalöv 2:12 
d) Överklagat beslut avseende förvärvstillstånd, Jordbruksverket (SBN 21-
2019) 

e) Status detaljplaner 

 
Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr SBN 250-2016 

§ 124 Yttrande över ansökan från Barry Callebaut om 
prövotidsredovisning gällande utsläpp av 
processavloppsvatten till reningsverk på 
fastigheten Kågeröd 3:19, Svalövs kommun 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

1. Nämndens ordförande bemyndigas att underteckna yttrande över 
ansökan.  

Sammanfattning av ärendet 
Svalövs kommun har fått tillfälle att lämna yttrande angående Barry Callebauts 
ansökan om prövotidsredovisning gällande utsläpp av processavloppsvatten till 
reningsverk på fastigheten Kågeröd 3:19. Av yttrandet ska framgå om 
kommunen avstyrker ansökan eller om kommunen inte har något att erinra. Om 
kommunen inte har något att erinra vill Miljöprövningsdelegationen ha förslag 
på villkor och/eller skyddsåtgärder för den aktuella verksamheten. 
Även NSVA och Söderåsens miljöförbund har tillfrågats. 

Svar ska lämnas senast 2019-08-30.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2019-08-15 
Följebrev remiss, daterat 2019-07-08 
Aktbilaga 5-11, Miljöprövningsdelegationen Länsstyrelsen Skåne, daterad 
2019-07-08 
Tidigare översända remisshandlingar 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Stefan Pettersson (M): Nämndens ordförande bemyndigas att underteckna 
yttrande över ansökan. 

Beslutsgång 
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
detta.  
 
Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MSDG) 
Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen (inkl yttrande) 
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Dnr SBN 7-2019 

§ 125 Redovisning av delegationsbeslut 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

1. Redovisningen godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunförvaltningen har sammanställt delegationsbeslut för 
samhällsbyggnadsnämndens verksamheter. 

Beslutsunderlag 
Redovisning av delegationsbeslut 2019-06-12 – 2019-08-14 
 
Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr SBN 58-2019 

§ 126 Utbildning för samhällsbyggnadsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

1. Planerad utbildningspunkt tas vid sammanträdet i september.  

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden antog 2019-02-21, § 20, en utbildningsplan.  

Vid sammanträdet i juni fick utbildningspunkten skjutas fram på grund av 
tidsbrist. 
Enligt utbildningsplanen ska gatu- och parkchef Mattias Wiman informera om 
Gata/park underhållsskuld. På grund av semester föreslås att detta tas vid 
sammanträdet i september och punkten utgår.  

 
Protokollet ska skickas till: 
- 
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